Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50a, 2600 Glostrup
Tlf. 4345 1535 – CVR. 52991315

Servicemedarbejder ca. 9 timer om ugen deltid til Glostrup Andelsboligforening
Glostrup Andelsboligforeningen søger til snarlig tiltrædelse en servicemedarbejder med
interesse for at passe vores selskabslokale og administrationskontorer..
Om os:
Glostrup Andelsboligforening er en almen boligforening med 534 lejligheder, erhverv og
institutioner samt selskabslokale.
Afdelingerne er beliggende i Glostrup, består af boligblokke beliggende i et område med
mange grønne arealer, nyt renoveret selskabslokale til ca. 70 personer og moderne
administrationskontor.
Du vil indgå i et velfungerende team med 12 ansatte.
Om jobbet:
Dit arbejde vil bestå i rengøring af vores selskabslokale og administrationskontor. Ud over
dette vil du have ansvaret for, at vores selskabslokale altid er klar til udlejning og fremstår
præsentabelt. Dette indebærer bl.a. opfyldning af alt fra bestik til sæbedispenser. I de
perioder hvor vores selskabslokale ikke er udlejet vil der være andre arbejdsopgaver.
Timeantallet er fleksibelt og der er mulighed for at lave en kombination med vores andet
stillingsopslag ”ejendomsfunktionær deltid”
Vi forventer, at du:
• Har stor interesse for og kender til at arbejde med rengøring.
• Har gode samarbejdsevner, men kan også arbejde selvstændigt
• Er initiativrig og fleksibel
• Kan yde vores beboere en god service
Vi tilbyder dig et alsidigt job samt gode ansættelses- og arbejdsbetingelser i et godt
arbejdsmiljø. Vi tilstræber at have en medarbejderstab, der "følger med tiden", hvorfor der er
gode muligheder for kurser, efteruddannelse og personlig udvikling.
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til individuel aftale, med pension osv. løn følger
overenskomsten mellem ESL og DE/BL.
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan Michael Rud kontaktes på
tlf. 4191 5901. eller mail mp@gab-bolig.dk
Ansøgning med relevante oplysninger sendes til : adm@gab-bolig.dk, så den er os i hænde
senest den 15. juli 2022. Samtaler afholdes løbende.

Glostrup Andelsboligforening
Dalvangsvej 50a
2600 Glostrup
Åbningstid : Mandag – Torsdag kl. 10.00 – 13.00 Fredag lukket.
Mail: adm@gab-bolig.dk . www.gab-bolig.dk

